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Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού ξεκινήσετε.
2. Συνιστάται βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα.
3. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών.
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, 
τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν σω-
στά. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
5. Να πλένετε πάντα τα χέρια σας αφότου έχετε χρησιμοποιήσει τις μπογιές.

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Φορέστε μία ποδιά ή παλιά ρούχα για δουλειές. Πλύνετε αμέσως τα ρούχα 
αν λερωθούν με μπογιά, καθώς η στεγνή μπογιά μπορεί να αφήσει μόνιμους 
λεκέδες ακόμα και μετά το πλύσιμο.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 σωληνάκια με μπογιά, 1 σωληνάκι με χρυσή μπογιά για περίγραμμα, 1 
πλαστική διαφάνεια, 6 κάρτες με σχέδια και λεπτομερείς οδηγίες.

Δ. ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙ

1. Διαλέξτε μία κάρτα με σχέδια που σας αρέσει και τοποθετήστε πάνω της 
την πλαστική διαφάνεια.

2. Δημιουργήστε το περίγραμμα του σχεδίου με το σωληνάκι της χρυσής 
μπογιάς. Καθαρίστε τη μύτη του σωλήνα με ένα χαρτομάντιλο αν υπάρχει 
περισσευούμενη μπογιά στην άκρη του. Αφήστε το σχέδιο να στεγνώσει για 
1 ώρα. Μην το αγγίξετε προτού να έχει στεγνώσει τελείως, καθώς μπορεί να 
αφήσει μόνιμο λεκέ πάνω του.

3. Όταν στεγνώσει το περίγραμμα, μπορείτε να αρχίσετε να ζωγραφίζετε. 
Χρωματίστε τα υπόλοιπα σημεία με τα χρώματα της επιλογής σας. Μην 
κάνετε πολύ λεπτή την επίστρωση της μπογιάς, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο 
να ξεκολλήσει μετά. Αφήστε το σχέδιο να στεγνώσει μέχρι το επόμενο πρωί 
για να το ξεκολλήσετε.

4. Αφαιρέστε τη ζωγραφιά απαλά από την πλαστική διαφάνεια και αποφύ-
γετε να την τεντώσετε πολύ. Η ζωγραφική σε γυαλί είναι έτοιμη! Μπορείτε 
να την κολλήσετε σε παράθυρο, γυαλί ή οποιαδήποτε ομαλή επιφάνεια. 
Θυμηθείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια προτού κολλήσετε τη ζωγραφιά 
πάνω της. Μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό στην επιφάνεια για να κολλή-
σει καλύτερα το σχέδιο. Η πλαστική διαφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ξανά για να κάνετε άλλες νέες ζωγραφιές επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω 
βήματα. Η διασκέδαση είναι ατελείωτη!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε 
περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια 
της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον 
διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Είστε επίσης 
ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email: 
infodesk@4M-IND.com, Fax: (852) 25911556, Tel: (852) 28936241, Website: WWW.4M-IND.COM
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ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά 
κομμάτια. Δεν είναι κατάλληλο 
για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


